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KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA 

(23.05.2017, godz. 15:00-18:00) 

 

Temat przewodni: 

Mono rynek energii elektrycznej OZE - innowacyjność przełomowa  

 

 

Uproszczona analiza SWOT dla mono rynku energii elektrycznej OZE 

Profesor Jan Popczyk 

 

Anatomia kształtowania opłat systemowo-sieciowych przez operatorów systemów 

dystrybucyjnych 

Prezentuje: Arkadiusz Dubas – Dyrektor Biura Taryf i Regulacji (Tauron Dystrybucja S.A.) 
 

Bitcoin/Blockchain na mono rynku energii elektrycznej OZE – kryptowaluty w net meteringu  

Prezentuje: Sebastian Kiluk (AGH)  

 

Projekt ARP nt. Sieć otwartych innowacji a mono rynek energii elektrycznej OZE 

Prezentuje: Włodzimierz Pomierny – Ekspert Biura Rozwoju i Innowacji (Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A.) 

 

16:30-16:45 – PRZERWA 
 

Wnioski z Seminarium (Zgorzelec, 17 maja 2017 r.) nt. Oddziaływanie klastrów energii na 

społeczność lokalną. Korzyści dla mieszkańców powiatu. 

Prezentuje: Przedstawiciel Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej 
 

Przebudowa taryf energii elektrycznej na mono rynku energii elektrycznej OZE 

Prezentuje: Krzysztof Dębowski (Politechnika Śląska) 

 

Macierz współczynników WNM w net meteringu na mono rynku energii elektrycznej OZE 

Prezentuje: Robert Wójcicki (Politechnika Śląska) 

 

Album technologii wytwórczych na mono rynku energii elektrycznej OZE, ze szczególnym 

uwzględnieniem rosnącego ich wysycania w układy energoelektroniczne   

Prezentuje: Krzysztof Bodzek (Politechnika Śląska) 

 

Konwergencja wymagań jakościowych dla źródeł i odbiorników (odbiorczej mikroinfrastruktury 

energetycznej – usług multienergetycznych) na mono rynku energii elektrycznej OZE 

Prezentuje: Marcin Fice (Politechnika Śląska) 

 

    

Program skonsolidowali: 

Jan Popczyk 

Marcin Fice 

 

Miejsce: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, sala 615. 

Termin kolejnego spotkania: 27 czerwca 2017 r. 
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Komunikat do Konwersatorium z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

Podczas kwietniowego Konwersatorium w głównym bloku (prezentacje Gości) poruszone były 

tematy związane z klastrami energii, głównie z perspektywami dla prosumentów przemysłowych i z 

możliwościami dotyczącymi finansowania energetyki klastrowej w początkowym etapie jej 

rozwoju. Choć model funkcjonowania klastra energii nadal nie jest jasny, to realizacja takich 

przedsięwzięć jest pożądana ze względu na możliwość transformacji energetyki „od dołu” czyli od 

wykorzystania zasobów lokalnych, społecznych jak i technicznych. Aktywizacja zasobów 

społecznych wiąże się zwykle z koniecznością wskazania potencjalnych korzyści z działalności, a 

te z kolei związane są z nakładami inwestycyjnymi w nowe technologie. W tym zakresie znaczną 

rolę odegrają niezależni inwestorzy z technologiami wytwarzania i zarządzania energią (nastawieni 

na zysk ze świadczonych lokalnie usług energetycznych) i prosumenci przemysłowi (nastawieni na 

obniżenie kosztów za energię) (P. Brożyna, Prosument przemysłowy na rynku energii elektrycznej 

…, Konwersatorium IE, kwiecień 2017). Ten sposób działania zapewne okaże się efektywniejszy w 

tworzeniu zasad operacyjnych dla klastrów energii niż oczekiwanie na przygotowanie 

odpowiednich aktów prawnych.  

Inwestycje w innowacyjne (i jednocześnie jeszcze kosztowne) rozwiązania dla energetyki 

prosumenckiej wymagają na razie wsparcia, które w tym obszarze jest gwarantowane przez Unię 

Europejską w ramach różnych programów finansowych. Programy te są zazwyczaj dostosowane do 

różnych wartości inwestycji, od kilkudziesięciu tysięcy do kilkudziesięciu milionów zł. (D. Hubka-

Wójcik, Możliwości pozyskania wsparcia finansowego …, Konwersatorium IE, kwiecień 2017). 

Programy te umożliwiają finansowanie projektów związanych z prowadzeniem badań 

przemysłowych i rozwojowych dla energetyki, łącznie z możliwością wytworzenia i uruchomienia 

instalacji pilotażowych oraz tworzenia regionalnych agend badawczych i projektów aplikacyjnych 

(R. Duszka, Zintegrowana platforma zarządzająca popytem i podażą energii …, Konwersatorium 

IE, kwiecień 2017).   

Zespół z Politechniki Śląskiej, na czele z Profesorem Janem Popczykiem prezentował problemy 

związane z regulacją mocy i bilansowaniem energii na mono rynku energii elektrycznej. Tematami 

prezentacji były głównie zasoby wytwórcze i ich zdolności regulacyjne oraz bilansujące (struktury 

regulacji i sterowania z uwzględnieniem wymagań dotyczących parametrów jakości energii 

elektrycznej), a także koszty związane z usługami regulacyjno-bilansującymi (ich wpływ na 

jednoskładnikowe ceny końcowe energii elektrycznej). Tematy te były omawiane w szczególności 

w kontekście taryf dla odbiorców końcowych zasilanych z sieci nN (taryfy G, C) oraz z sieci SN 

(taryfy B), głównie ze względu na to, że struktura i sposób tworzenia tych taryf nie były zmieniane 

od 25 lat. Jest zrozumiałe, że w kolejnych latach w osłonie OK4+  przepływy finansowe muszą 

zostać dostosowane do nowych warunków rozwoju funkcjonowania lokalnej infrastruktury 

sieciowej (sieci SN/nN), w szczególności muszą uwzględniać nowe uwarunkowania wynikające z 

integracji, już na masową skalę, rozproszonych źródeł wytwórczych (bardzo zróżnicowanych) z tą 

infrastrukturą.  

  

Podpisali: profesor Jan Popczyk (Prezes Stowarzyszenia Klaster 3x20), Dorota Hubka-Wójcik – Prezes 

Małopolskiego Centrum Transferu Technologii, Robert Duszka – Dyrektor Działu Business Development, NMG 

S.A., Piotr Brożyna – Prezes FV Energia Sp. z o.o.,  dr inż. Marcin Fice (obszar działania: elektrotechnika, w 

tym jej praktyczne wykorzystanie w badaniach symulacyjnych przebudowy zasobów regulacyjno-bilansujących 

na nowym rynku energii elektrycznej, Politechnika Śląska – Wydział Elektryczny), dr inż. Robert Wójcicki 

(obszar działania: informatyka, w tym jej praktyczne wykorzystanie w badaniach na rzecz przebudowy opłaty 

systemowo-sieciowej na nowym rynku energii elektrycznej, Politechnika Śląska – Wydział Automatyki, 

Elektroniki i Informatyki), dr inż. Krzysztof Bodzek (obszar działania: energoelektronika i informatyka w 

elektrotechnice, w tym praktyczne ich wykorzystanie w badaniach symulacyjnych miksu energetycznego Polski w 

horyzoncie 2050, Politechnika Śląska – Wydział Elektryczny), dr inż. Jarosław Michalak 

http://klaster3x20.pl/konwersatorium-inteligentna-energetyka/cykl-2017/kwiecien/
http://klaster3x20.pl/wp-content/uploads/2017/04/Brozyna_FVE.pdf
http://klaster3x20.pl/wp-content/uploads/2017/04/Brozyna_FVE.pdf
http://klaster3x20.pl/wp-content/uploads/2017/05/Finansowanie_projektow_B_R_v2.pdf
http://klaster3x20.pl/wp-content/uploads/2017/05/Finansowanie_projektow_B_R_v2.pdf
http://klaster3x20.pl/wp-content/uploads/2017/04/Duszka_NMG.pdf
http://klaster3x20.pl/wp-content/uploads/2017/04/Duszka_NMG.pdf

